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Sammanfattning/abstract 
Anorexia nervosa är en allvarlig psykologisk sjukdom med hög dödlighet. Studien 

vill belysa den psykodynamiska terapin som behandlingsmetod vid anorexia nervosa. 

Frågeställning: Vilka är de verksamma faktorerna i psykodynamisk psykoterapi vid 

behandling av anorexia nervosa? Semistrukturerade kvalitativa forskningsintervjuer 

har genomförts med fem kvinnliga psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter. Inter-

vjumaterialet har bearbetats och analyserats utifrån tematisk analys (TA). Resultatet 

visade att det mest verksamma vid behandlingen av anorexia nervosa var att lyckas 

bryta igenom patientens avvisande förhållningssätt, motstå attacker samt att nå en 

stark allians. Resultatet visade också att psykoterapeutens syn på patientens symtom 

och självbild ofta yttrade sig i motöverföringsreaktioner såsom ilska, frustration och 

känsla av maktlöshet. Tid och kontinuitet uppfattades som viktiga faktorer för det 

kliniska behandlingsarbetet, liksom att kunna erbjuda psykoterapi efter det att patien-

ten nått viktmål enligt DSM-IV. Undersökningen visade att den psykoterapeutiska re-

lationen i sig anses vara den mest verksamma faktorn vid behandling av anorexia 

nervosa. Den visade att interaktionen mellan patient och terapeut, den terapeutiska al-

liansen, uppfattades som den faktor som mest gynnar tillfrisknande för patienter med 

anorexia nervosa, en sjukdom med ett ofta långdraget förlopp.  

 

Nyckelord: anorexia nervosa, psykodynamisk psykoterapi, allians  

 

Keywords: anorexia nervosa, psychodynamic psychotherapy, alliance 
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1 Inledning  

Ätstörningar är ett ökande folkhälsoproblem med allvarliga komplikationer. För över 600 år sedan 

sades Catherine da Siena, Toscana, Italien (1347-1380) lida av anorexia nervosa och svälten tolka-

des som ett svar på en värld som försökte dominera henne. Idag utgör patienter med ätstörningar 

en mycket heterogen grupp, båda könen är drabbade och sjukdomen går ned i åldrarna. Samspelet 

mellan sociala bakgrundsfaktorer, individuella variationer i beteende och biologiska aspekter av 

störningar i ätbeteende är alla viktiga faktorer när det gäller att förklara orsaken till sjukdomen 

(Ahrén-Moonga, 2009). Ungefär 1 % av alla 20-åriga kvinnor har diagnostiserats anorexia ner-

vosa. Bland männen är andelen 0,05–0,1 %.  Anorexia nervosa har högst dödlighet bland alla 

psykiatriska sjukdomar 1-18 % (2012) och antalet personer som diagnostiseras anorexia nervosa 

har ökat markant de senaste femtio åren (Nilsson & Sandström, 2011).  

 

Syftet med denna studie är att undersöka fem psykodynamiska psykoterapeuters åsikter om 

vilka faktorer man anser vara de mest verksamma vid behandlingen av anorexia nervosa.  

  

 

2 Teoretisk bakgrund 

Utgångspunkt har varit tre teoretiker Winnicott, (1965, 1971, 1993), Bruch (1963-64, 1980) och 

Williams (Williams, 1997; Williams, Williams, Desmarais & Ravenscroft, 2010). Winnicotts tankar 

om lekområdet, symboliseringsförmågan och det falska självet har varit en viktig källa. Bruch val-

des med tanke på hennes teorier kring objektrelationer och intresse för den anorektiska kvinnans 

kamp för autonomi med rötter i separations-individuationsfasen. Williams valdes för hennes forsk-

ning kring begreppet avvisande och dess orsaker kopplat till anorexia nervosa med speciellt fokus 

på motöverföringsreaktioner, samt också för hennes betoning av terapeutens arbete.   

 

2.1 Anorexia nervosa 

Anorexia nervosa är liksom de flesta psykiatriska diagnoser en syndromdiagnos, dvs. man 

sätter ett namn på en viss från början bestämd kombination av symtom. Man har ännu inte 

funnit någon säker orsak till sjukdomen, men de mest uppenbara symtomen vid anorexia 

nervosa är extrem avmagring och en störd kroppsuppfattning. Patienten ser inte sin egen 

magerhet. Föreställningen att vara fet har karaktären av en vanföreställning, vilket har lett till 

att anorexia nervosa ibland ansetts vara en psykossjukdom. De flesta kliniker och forskare 

bedömer det emellertid inte så, då vanföreställningarna rör sig inom ett isolerat område 

(Råstam Bergström, Gillberg & Gillberg, 1995). Enligt DSM-IV (APA, 2002) är problem 

med självbilden ett av symtomen vid anorexi (Bil. 3).  

 

Det anorektiska symtomet är också en form av kommunikation. Det Sanna Självet befinner 

sig, menar Winnicott (1965) i ett tillstånd av icke-kommunikation och måste skyddas. Uti-

från Klein (1991) skulle man kunna beskriva patientens självuppfattning som resultatet av en 

klyvning mellan själv och kropp. Patienten har projicerat negativa aspekter av den internali-

serade modern på sin kropp som därmed blir ond och förföljande. 

 

Anorexia nervosa ansågs tidigare ha en oidipal problematik, en form av hysteri bakom vilket 

dolde sig bortträngda sexuella önskningar. Genom regression hade dessa önskningar förskju-

tits från genital till oral zon (Igra, 2002 ). Hofsten (2009) ser tre linjer i det tänkande som 

påverkat psykoanalytiska förklaringsmodeller till ätstörningar: Konfliktmodellen, Bristmo-
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dellen och Objektrelationsmodellen. Konfliktmodellen utgår från klassisk psykoanalytiskt 

driftstänkande där en förbjuden oidipal önskan förskjuts genom symtomet. Bristmodellen 

bygger bland annat på Kohuts teorier om brister i utvecklingen av självobjektet på grund av 

faktiska brister i omvårdnaden under tidig barndom, där maten för patienter med ätstörningar 

kan bli ett substitut för upplevelse av självobjekt. Objektrelationsmodellen med rötter i 

Kleins objektrelationsteoretiska tänkande är den förklaringsmodell dagens psykodynamiska 

psykoterapeuter främst utgår ifrån.   

 

2.2 Självbild 

Enligt Sandler och Rosenblatt (1962) formas självbilden genom individens interaktion med 

signifikanta andra. Med självbild avser de den organisation som representerar hur individen, 

medvetet och omedvetet, ser på sig själv. De menar att de representationer som barnet skapar 

gör det möjligt för det att uppfatta sensationer som uppstår ur olika källor. I den perceptuella 

aktiva processen transformerar jaget ny sensorisk data till meningsfulla bilder där barnet 

inom sig formar en representerande värld från såväl den inre världen som från den yttre 

omgivningen. Freud (1910) hävdar att självrepresentationen framför allt är en kroppsrepre-

sentation. Sandler och Rosenblatt (1962) anser att kroppsrepresentationen också innefattar 

alla upplevelser, erfarenheter och  aktiviteter som barnet senare i livet kommer att lära 

känna, medvetet eller omedvetet. Begreppen själv och identitet (Schafer, 1976) betraktas ofta 

som motivations-strukturerade entiteter i jagets tjänst snarare än olika typer av representat-

ioner. I samband med separation-individuationen under adolescensen ifrågasätter adolescen-

ten det egna självet och sin identitet och de känslor och relationer som de ger upphov till.  

 

2.3 Utvecklandet av ett sant och ett falskt själv  

Med begreppet det falska självet beskriver Winnicott (1993) hur det späda barnet utvecklar 

ett försvar för att hålla det sanna självet dolt. Det falska självet som utvecklas ifrån 

anpasslighetsgrund kan inte uppnå vuxet oberoende, med undantag för en pseudo-mognad i 

en psykotisk omgivning. Ett framgångsrikt falskt själv kan leda till att barnet utvecklas väl 

innan ett sammanbrott inträffar som avslöjar frånvaron av ett sant själv. Detta syftar till att 

skydda det sanna självets kärna, men leder till en känsla av tomhet hos individen. Winnicott 

(1965) menar, att för att arbeta med psykoanalytisk psykoterapi är det viktigt att förstå hur 

det falska självet uppstått under den tidiga mor-barn-relationen. Än viktigare, menar han, är 

att förstå hur det falska självet blivit en signifikant komponent i en normal utveckling. I varje 

människas initiala process mot emotionell utveckling finns: ”Arvet och en stödjande eller 

traumatiserande omgivning och däremellan individens varande, försvarande och växande” 

(s. 61). Man måste, menar han, undersöka de första objektrelationsstadierna när barnet är 

ointegrerat och beroende av att modern håller det, ibland fysiskt men hela tiden bildligt. Man 

måste undersöka hur modern möter den infantila omnipotens som uttrycks i en gest eller en 

sensorisk-motorisk rörelse. Det sanna självet är spontaniteten och grunden för symbolisering.  

Mellan barnet och objektet finns en aktivitet som, så länge det förenar barnet med objektet, 

bidrar till symboliserings-skapandet. Om det däremot separerar barnet från objektet leder det 

till att symboliseringsskapandet blockeras. Om modern inte förmår hålla barnet, innebär det 

att processen för symboliseringsskapandet inte startar eller stannar av. Ett tillbakadragande 

från barnets sida av det som uppnåtts kan bli följden. Barnet kommer att leva men kommer 

att leva falskt. 
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2.4 Den tidiga relationens betydelse i kampen för oberoende  

Bruch (1980) betonade också den tidiga mor-barn-relationen. Hon såg anorexia nervosa som 

en komplex störning med allvarliga utvecklingsmässiga defekter i utvecklingen av självob-

jekt till följd av brister i omvårdnaden under separations-individuationsfasen. Bruch menade 

att anorexia nervosa var ett försvar gentemot känslan av maktlöshet och ett sätt för tonårs-

flickan att separera från sin mor. I den allvarliga självsvälten fanns, menade hon, en skräck 

för vuxenblivande, ansvarstagande och sexualitet. Hon frågade sig varför dessa unga kvinnor 

var så oförberedda på att möta den förändring som övergången från adolescens till vuxenbli-

vande innebar, och vilka erfarenheter som gjort att de dragit sig tillbaka till eller in i sina 

egna kroppar och valt självsvält i sitt sökande efter individualitet och jagstyrd identitet. 

Symtomet liknade Bruch vid missbruksbeteende, ett försök att göra sig oberoende i en de-

sperat kamp emot känslan av att vara förslavad och att inte kunna styra över sitt liv. Bruchs 

terapeutiska modell var mer stödjande än tolkande, mer lyssnande än konfronterande. Hon 

betonade objektrelationerna till förmån för driftsteorin. Hon bortsåg från den omedvetna 

delen av personligheten i sin metod och såg likt Kohut (1977) symtomen som resultat av en 

brist snarare än en konflikt. Bruch (1980) ansåg att korrektion av en abnorm nutritionsstatus 

var essentiell, men att terapins främsta mål måste vara att väcka till medvetande impulser, 

känslor och behov inom patienterna själva.   

 

2.5 Den tidiga relationens betydelse och avvisandet som vapen  

Williams et al. (2010) bedriver forskning bland annat kring begreppet avvisande och dess 

orsaker hos barn och ungdomar med ätstörningar. Avvisandet av sexuella behov ger sig ofta 

till känna i puberteten. Redan det lilla barnet kan emellertid utveckla försvarssystem 

gentemot känslor och projektioner från föräldrar och omgivning. Willims (1997) beteckning 

för detta försvarsmönster ’no entry’ defence, innebär ett förnekande av att ta emot och ta in. 

Författarna pekar även på avvisande ur behandlarens perspektiv, på motöverföringar och på 

svårigheter att hantera patientens ibland våldsamma projektioner. Man utgår från ett 

psykoanalytiskt perspektiv, främst från Kleins teori om objektrelationer. Ett fokus gäller 

upphävandet av den tidiga mor-barn-dyaden, den process Bion definierar container-

contained. Bions begrepp transformeras till det Williams kallar en receptacle-forigne-body 

relation, som innebär att barnet inte bara är ’icke hållet’ utan en fullständig 

föräldraprojektion. Ett andra fokus gäller misslyckande med att arbeta sig igenom den 

oidipala processen, och handlar om misslyckad triangulering dvs. förnekande av platsen 

mellan det dyadiska paret och önskan och skräck för fusion mellan subjekt och objekt.  

 

Williams (1997) relaterar till Mains anknytningskategori och ser i den ätstörda patienten ofta 

en person med disorganized (disorienterad) anknytning. Individen exponeras för föräldrar 

som själva varit utsatta för trauman, vilket kan utgöra grund för misslyckande med 

container-contained relationen.  

 

De olika aspekterna av härbärgerande är tecken på barnets förmåga att hålla sig själv 

(Winnicott, 1965, 1971), något som blir viktigt i det terapeutiska arbetet och som visar sig i 

patientens förhållandet till terapeuten (Winnicott,1993; Igra, 2002; Sigrell, 2003). 
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2.6 Terapi 

2.6.1  Objektrelationsteorin 

Psykodynamisk psykoterapi är en krävande terapimetod för både patient och terapeut och ett 

ofta långsiktigt arbete. Den är inte i första hand inriktad på symtomreducering utan innebär 

ett gemensamt utforskande av patientens omedvetna konflikter. Terapeuten vill motivera 

patienten att ta ansvar för sitt liv och hjälpa honom eller henne att hitta lösningar till sin 

situation (Igra, 2002). Till grund för metoden ligger objektrelationsteorin där överföring och 

motöverföring är viktiga redskap (Norman & Ylander, 1999; Tudor-Sandahl, 1992 ).  

 

Objektrelationsteorin är inte bara en relationell teori, utan en teori som utgör basen för en 

psykoterapeutisk inriktning. Objektrelationen är en utvecklingslinje inom den psykoanaly-

tiska teorin som söker förklara sambandet mellan kvalitén i barnets första relationer och dess 

fysiska och psykiska utveckling (Tudor-Sandahl, 1992), men också en reaktion mot Freuds 

teori om att människan motiveras av drifterna och dess derivat (Freud t ex 1895, 1932).  

  

2.6.2 Överföring/Motöverföring 

Freud (1915-1917) beskriver överföringen som den största faran och det bästa verktyget i det 

analytiska arbetet genom att ge det bortträngda förflutna ett medvetet innehåll. Men Freud 

gav överföringen också en tredje mening. Analysanden kan i överföringen återuppleva det 

förflutna under gynnsammare omständigheter i terapin och därmed få möjlighet att reglera 

patologiska mönster. Motöverföringen kan på motsvarande sätt differentieras och fungera 

som en uttolkare och dessutom påverka analytikerns förhållningssätt.  

 

Money-Kyrle (1956) menar att terapeutens upplevelse av patientens projektioner kan kopp-

las till dennes egen inre reaktion på analysmaterialet. Terapeuten har att beakta tre faktorer: 

Terapeutens känslomässiga oro, patientens del i att ha fört upp det till ytan och effekten det 

haft på terapeuten. Dessa faktorer måste sorteras under loppet av några sekunder och därefter 

kan motöverföringen fungera som en sofistikerad mottagningsapparat.  

 

 

3 Tidigare forskning 

Den specifika frågeställningen i föreliggande studie - verksamma faktorer i psykodynamisk 

psykoterapi vid behandling av anorexia nervosa - är, så långt författaren kunnat finna, inte 

belyst i tidigare forskning. Däremot finns forskning som berör psykodynamisk metod och 

behandling av ätstörningar ur olika perspektiv.  

 

Om verksamma faktorer skriver Philips och Holmqvist (2008) utifrån en omfattande forsk-

ning kring patientens syn på olika psykoterapiformer. Patienterna har, menar de, kunskapen 

om verksamt och hindrande i psykoterapin och en omfattande forskning ger ofta samstäm-

migt resultat. Patienten använder sig av psykoterapin för att hantera sina svårigheter och 

psykoterapin kan betraktas verksam om patienten är nöjd med utfallet. Den terapeutiska 

relationen som instrument ses som en central verksamhetsfaktor inom psykodynamisk terapi. 

.  

Psykoterapi har i upprepade metastudier visat sig ha stor generell effekt. Effekten av gemen-

samma faktorer (”common factors”) framkommer i t ex förväntningseffekter, den terapeu-

tiska alliansen och terapeutiska skolanknytningen (”allegiance”) samt terapeutens betydelse 
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för forskningen. Fenomenet allegiance är terapeutens tro på, lojalitet med eller anknytning 

till den specifika terapiform han eller hon erbjuder sin patient (Sandell, 2004). ”Skolanknyt-

ningen” är en kraftig systematisk felkälla i effektforskningen, som diskuteras under rubriken 

”Att testa egna terapier ger bättre utfall…” (Sandell, 2011). När det gäller vilken betydelse 

terapeuten har för utfallet, betonas att terapeuten personlighet, skicklighet och stil har större 

betydelse än skilda terapiformer. Variationen mellan olika terapeuters behandlingsresultat i 

samma studie var väsentligt större än mellan olika terapiformer (Sandell, 2004). 

 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

Clinton (1994) behandlar i sin doktorsavhandling ätstörning hos vuxna. Studien är ett försök 

att integrera empirisk forskning och klinisk praktik i syfte att öka förståelsen för den dia-

gnostiska frågeställningen. Clinton menar bland annat att större hänsyn borde tas till den 

dynamiska interaktionen som olika metoder utgör, och att forskningen skulle gynnas av ett 

ökat medvetande om de dynamiska aspekterna inom personligheten. Han framhåller särskilt 

den roll tidiga utvecklingsfaktorer spelar när det gäller ätstörningar liksom patient/terapeut 

relationen och motöverföringsreaktioner. Angående frågan om drop-outs pekar Clinton på 

det faktum att anorektiker notoriskt vägrat behandling och att 50 % av anorektikernas be-

handlingsprocess avslutades i förtid. Han anser också att forskarna tenderar att inte i tillräck-

lig grad undersöka den specifika terapeutrollen och patient-terapeut-relationens betydelse.  

 

SBU (2011) Statens beredning för medicinsk utvärdering redovisar psykodynamisk behandling 

vid anorexia nervosa. Två systematiska översikter sammanfattas från The Cochrane Collaborat-

ion som sammanställt det vetenskapliga underlaget för psykoterapeutisk behandling av barn och 

vuxna med anorexia nervosa. Slutsatserna är att det behövs välgjorda och stora behandlingsstu-

dier på området. Cochrane-översikterna redovisar resultat från tjugo kontrollerade studier som 

jämför familjeterapi eller individuell psykoterapi med någon kontrollbetingelse, ofta ”treatment 

as usual”.  SBU menar att vetenskapligt underlag saknas för att hävda att någon av de under-

sökta terapiformerna är överlägsen någon annan, men att såväl familjeterapi som specifik indi-

viduell psykoterapi är bättre än ”treatment as usual” dvs. den sedvanliga behandlingen vid 

anorexia nervosa i Sverige. Evidensbaserade behandlingsförsök för adolescenter med anorexia 

nervosa är få.  

 

Clinton och Norring (2009) har utarbetat och sammanställt en antologi om ätstörningar som 

täcker de senaste decenniernas forskning kring diagnostik och bedömning, ätstörningarnas 

förekomst, förlopp, utfall och prognos samt en översikt över ätstörningarnas uppkomst och 

utveckling ur ett multifaktoriellt synsätt. Enligt författarna har forskningen i Sverige i hu-

vudsak varit inriktad på symtomreducerande metoder och ligger långt framme när det gäller 

familjeterapi för framför allt unga patienter. Den nuvarande diagnostiken har dock brister i 

klinisk relevans, menar de, då den inte säger någonting om etiologi, förlopp eller prognos.   

 

Råstam Bergström et al. (1995) behandlar i sin forskningsrapport specifikt anorexia nervosa. 

De vill fylla ett tomrum i kunskapen om sjukdomen, och utgår från en studie genomförd på 

1980-talet, den s.k. ”Göteborgsstudien”, samt en uppföljningsstudie avslutad 1995. Bud-

skapet är att den anorektiska personen är i behov av hjälp oavsett när sjukdomen debuterar 

och oavsett om den av DSM-III angivna viktgränsen på 15% uppfyllts. Symtomet anorexia 

nervosa går över socialgruppsgränserna och sprids i tredje världen med västerländska ideal 

och via subkulturer inspirerade av sport, balett och mode. Tvångsmässighet behandlas som 

ett av många symtom kopplat till svälten. Depression av olika slag är det vanligast före-
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kommande comorbida tillståndet, dvs. samtidigt som kriteriet för en diagnos är uppfylld 

uppfylls också kriterier för en eller flera andra diagnoser. Anorexia nervosa kan ses som en 

del av depressionssjukdomen, men depressiva symtom är oftare en följd av anorexia nervosa 

debuten. Det betonas att sjukdomens orsaker fortfarande till stora delar är okända, men att 

kulturella, sociala, genetiska och familjestrukturer tillsammans med traumatiska upplevelser 

kan ligga bakom utvecklandet av anorexia nervosa. Personlighetsfaktorer kan ha varit 

”premorbida”, dvs. ha funnits hos individen långt innan sjukdomen debuterade. Psykiatrisk 

och somatisk comorbitet, neurokemiska avvikelser och fysiska komplikationer kan vara 

livshotande och inte alltid reversibla. Vikten av att varje individ med anorexia nervosa får 

hjälp betonas liksom att ansträngningar görs för att vända viktnedgången. Det påtalas dock 

att individer med fullt utvecklad anorexi inte söker vård (Göteborgsstudien 51 individer). En 

sämre prognos redovisas för prepubertalt insjuknande liksom för insjuknande efter ungdoms-

tiden. Psykiatriska symtom och dålig social funktion kan kvarstå efter det att ätstörningen 

botats, ett faktum som kan vara av betydelse för behandling och rehabilitering.  

 

Författarna betonar vikten av att patienten kommer under professionell vård, men också att 

den misshandlade kroppen efter tillfrisknandet är anmärkningsvärt oskadad om än med 

kvarstående tvångsmässighet. Symtomen vid anorexia kan förefalla enhetliga och lätta att 

avgränsa, men enhetligheten är bedräglig ”eftersom det tycks finnas så många olika orsaker 

till att syndromet utlöses” (Råstam Bergström et al., 1995, s. 33).  

 

Swift (1991) refererar till Bruchs inflytande på modern psykoterapeutisk praktik i behandling 

av anorexia nervosa. Han menar att Bruchs icketolkande förhållningssätt och metod visserli-

gen varit banbrytande, men att den också varit begränsande och att dagens terapeuter kommit 

att undervärdera betydelsen av tolkning, överföring och motstånd.  

 

Thomä (1977) speglar ett rådande behandlingsläge, och menar att det kliniska syndromet 

definieras genom att referera både till symtomen och till hur man psykodynamiskt förhåller 

sig dessa symtom. Svårast tycks emellertid vara att etablera en fungerande arbetsrelation, en 

allians, och att hantera de motöverföringsreaktioner som den anorektiska patienten väcker. 

  

Godart, Atger, Perdereau, Agman, Rein et al. (2004) framhåller att anorexia nervosa numera 

betraktas som en multifaktoriell störning. Kliniker är överens om att målet för den behand-

ling som erbjuds bör vara att få upp patientens vikt och förändra attityderna, behandla medi-

cinsk komplikationer, stötta och behandla familjen och öka patientens självkänsla med hjälp 

av psykoterapi. Behandlingsmässigt förekommer stora variationer, inte bara mellan länder, 

utan också mellan olika behandlingsteam. Internationella symposier ägnar åtskilliga diskuss-

ioner åt ämnet anorexia, medan det publicerade materialet tycks vara relativt litet.  

 

3.2  Erfarenhetsbaserade studier 

Laufer (1981) menar att den allvarligaste konflikten i tonåringens utvecklingsprocess och 

psykopatologi är den förvrängda synen på och relationen till kroppen och hatet eller skam-

men över den sexuella kroppen. Laufer betraktar ett akut breakdown under puberteten som 

ett allvarligt patologiskt tecken som kan tyda på en splittring i försvarsorganisationen.  

 

Lawrence (2001) beskriver den anorektiska patientens skräck för separation och differentie-

ring och behovet att kontrollera objekten i den inre och yttre världen. Eftersom patienten ofta 

saknar förmåga att symbolisera och acceptera ojämlikheter och skillnader i det mänskliga 
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varat, försöker anorektikern försvara sin oidipala illusion (där mor och barn utgör det cen-

trala paret) och försvara sig själv mot outhärdlig smärta och den depressiva positionens 

ångest.  

 

 

4 Frågeställning 

Vilka är de verksamma faktorerna i psykodynamisk psykoterapi vid behandling av anorexia 

nervosa? 

 

 

5 Metod 

5.1  Undersökningsdeltagare 

Deltagarna har varit fem kvinnliga legitimerade psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter i 

ålder 40-67 år. Alla har psykologexamen och fyra av dem är också psykoanalytiker. Två av 

deltagarna är handledarutbildade, en är forskare, två författare, en upprätthåller adjunkts-

tjänst vid psykologisk institution. Två deltagare har examen från Danshögskolan. Samtliga 

har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar (Erica, PBU, barnpsykiatri) och 

med vuxna personer med ätstörningsproblematik såväl i offentlig som privat regi. Vid under-

sökningstillfället arbetade fyra i privat regi och en i både privat och offentlig regi.  

 

Urvalsmetoden som tillämpats har varit en kombination av handplockat urval och tillgäng-

lighetsurval. Deltagarna har valts utifrån kriterier psykodynamisk psykoterapeut med lång 

klinisk erfarenhet av att arbeta med patienter med anorexia nervosa. Förundersökning gjor-

des genom kontakt med en psykoterapeut som skrivit om och forskat kring anorexia nervosa 

utifrån psykodynamisk metod. Den första förfrågan om intervju togs via mail och gav upp-

hov till två nya, som i sin tur genererade en eller två namn på kollegor med expertkunskap 

och klinisk erfarenhet. Också lärare och handledare lämnade namnförslag. Sammanlagt 

tillskrevs per mail tio personer med de eftersökta kriterierna. En svarade inte. Två tackade 

nej till deltagande med hänvisning till arbetssituation, en tackade nej av privata skäl och en 

ansåg sig inte uppdaterad i ämnet. Övriga fem var positiva till att delta i studien vilket också 

innebar en kvalitativ representativitet.  

 

5.2  Undersökningsmetod 

Kvalitativ deskription handlar om att beskriva kvalitativa egenskaper och variationer och 

inte om att mäta mängd och frekvens (Langemar, 2008). Validitet, att bäst hänföra sig till det 

som den är avsedd att undersöka, är väsentligt (Kvale & Brinkmann, 1997). Studien har en 

kvalitativ och deskriptiv ansats. Den kvalitativa metoden syftar till att öka förståelsen för den 

psykodynamiska psykoterapeutens arbetssituation, att studera upplevelser, svårigheter, önsk-

ningar och förhoppningar i arbetet med den anorektiska patienten. Metoden valdes utifrån 

det som var relevant för denna frågeställning. Metoden ansågs också kunna nå validitet. 

Denna studiens vetenskapliga värde har bedömts vara sannolikt.    

 

5.2.1  Validitet   

Validitet innebär att validitetskriterierna kvalitet, trovärdighet och meningsfullhet uppnåtts 

liksom god förankring i data, vilket är detsamma som en undersöknings vetenskapliga värde. 



ren 

 

  

10 (27) 

Öppenhet i process och förhållningssätt, närhet och distans, reflexion och systematisk analys 

är andra viktiga ingredienser i den kvalitativa validiteten. Validitet handlar om kunskapssyn 

när det gäller förankring i data som rör analysmetoden och att bedöma resultatets empiriska 

förankringar. Validiteten är också den kvalitativa generaliserbarheten kopplat till datain-

samlingsmetod och till urval (Langemar, 2008).  

 

Syfte och frågeställning har nått meningsfullhet, användbarhet och kvalitet genom att inter-

vjudata noggrant transkriberats, undersökts, värderats och analyserats av studiens författare. 

Materialet är tillförlitligt i sin kunskapstäthet och rikt på data baserat på utsagor som har 

relevans för undersökningens syfte och grund. Resultatet har nått ett kunskapsmässigt värde i 

förhållande till frågeställningen. De egna tolkningarna har värderats under processen. Hur 

och i vilken grad har förförståelsen påverkar analysen? Ett reflexivt förhållningssätt har 

hjälpt till att bedöma validiteten under arbetets gång. 

 

Svårigheten med den kvalitativa forskningsintervjun är de ofta subjektiva svaren på frågorna 

som kan tolkas på olika sätt och ge upphov till nya frågor. Fördelen är ett vidgat perspektiv 

som bidrar till ökad kunskap om problemområdet och främjar ny forskning. Det var angelä-

get att behålla det valda perspektivet. Närheten till grundmaterialet ger en god validitet.  

 

Resultatet kan inte generaliseras. Däremot är det en viktig aspekt när det gäller validiteten, 

att lyfta fram den samlade kompetensen i det material som insamlad data utgör. 

 

5.2.2  Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att undersökningen skall vara möjlig att upprepa med samma metod och 

med samma frågor och få ett likartat resultat. Det är ett kriteriet på god reliabilitet (Kvale & 

Brinkmann, 1997). 

 

Den semistrukturerade intervjun har utgått från samma frågor och utifrån en intervjuguide 

med ett övergripande frågeområde. En styrka har varit att frågor kommit ur samma problem-

område och att frågorna ställts av samma person. En annan styrka har varit att ämnet gällt ett 

område som intresserar och engagerar deltagare och intervjuare och som de har professionell 

kunskap om. Bearbetningsmetoderna har varit noggranna och många och i olika led och med 

anknytning till teori och ursprungsdata. Styrkan är även valet av deltagare. Förförståelsen har 

dels varit en kvalitet eftersom den skapat en öppen och tillförlitlig atmosfär under intervjuer-

na, dels en risk då förförståelsen skapar en förväntning och en intresse av att ”lyckas” både 

för intervjuare och de intervjuare. 

 

 

 

 

5.3 Datainsamlingsmetoder 

Data har samlats in med hjälp av kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjuer som 

spelats in. Den kvalitativa individuella intervjun med öppna frågor gör det möjligt att i ett 

direkt möte ta del av innehållsrikt och meningsfullt material. Valet av data har gjorts för att 

få största möjliga information och trovärdighet för undersökningens syfte. Med utgångs-

punkt från en intervjuguide (Bil.1) med förutbestämd struktur i form av tio frågor har empi-

riskt material insamlats. Teman som avhandlades i intervjun: Rollen som psykoterapeut. 
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Orsaken till anorexia nervosa. Förhållningssätt och ramar. Reaktioner på patientens symtom. 

Reaktioner på patientens självbild. Tidsaspekten. Verksamma faktorer. Forskningsfrågor.  

 

5.4 Bearbetningsmetoder 

Den kvalitativa metoden Tematisk Analys (TA) innebär enligt Hayes en vågrät analys där 

materialet analyseras stegvis. Materialet struktureras genom att rubriker sätts. Att strukturera 

har också en tolkande innebörd eftersom citaten sorteras in under de teman man själv valt 

(Langemar, 2008).  

 

Studiens inspelade materialet överfördes till dator och transkriberades till text. Den transkribe-

rade texten lästes ett flertal gånger i sin helhet för skapa en god överblick. Nyckelord relevanta 

för frågeställningen och viktiga citat markerades. Ett tema i taget fick därefter sin genomlys-

ning i de olika texterna. Nyckelord och citat klassificerades, grupperades och sorterades med 

svaren i intervjuguiden som utgångspunkt. Inspelat materialet genomlyssnades på nytt för att 

få djupare förståelse av materialet och för att uppfatta skiftningar. Varje tema och undertema 

genomgicks därefter igen och värderades och modifierades. Avgörande var deras inbördes 

koppling och utvecklande av en helhet i relation till frågeställningen. Efter flera bearbetningar 

och sorteringar i olika led sammanställdes svaren till två teman/rubriker och sex underteman. 

 

5.5 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes mellan den 6 oktober och den 11 november 2011. Deltagarna hade 

i mail informerats om studiens bakgrund och syfte och detta återupprepades vid intervjutill-

fället. Intervjuerna genomfördes på deltagarnas mottagningar och för en deltagare i dennes 

bostad. Intervjutiden varade mellan 1 – 1,5 tim och intervjuerna bandades. För att säkerställa 

frågornas tydlighet och relevans genomfördes provintervju med en kollega. Intervjun spela-

des in och frågorna genomgicks. Därefter diskuterades guiden med terapeutkollega. Frågorna 

komprimerades utan att innehållet ändrades. Intervjuare har varit uppsatsförfattaren. 

 

5.6 Forskningsetiska frågeställningar 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning utgår från forskningskravet och individskyddskravet. Dessa två huvudprinciper 

innebär att forskningen bedrivs till nytta för samhället och att den inte får medföra psykisk 

eller fysisk kränkning för individen eller otillbörlig insyn i privatlivet. Individskyddskravet 

omfattar de fyra delarna, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

Deltagarna har vid förfrågan om medverkan skriftligen och muntligen informerats om studi-

ens syfte och vilken institution intervjuaren tillhör (informationskravet). Medgivandeproto-

koll (bil 2) gällande sekretess, samtycke och medgivande har undertecknats av intervjuper-

son och intervjuare inför respektive intervjutillfälle (informations-, samtyckes- och konfiden-

tialitetskraven). Deltagarna har informerats om att intervjumaterial kommer att användas  

endast i föreliggande studie (nyttjandekravet).  

 

Konfidentialitet och anonymitet kring behandling av personuppgifter har säkrats genom att 

inspelning och utskrifter förvarats åtskilda. Deltagarnas anonymitet har säkerställts genom 

att citaten i rapporten avkodats. Rådata finns att tillgå för handledare, examinator och oppo-

nent. 
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6 Resultat 

Analysen ger två huvudteman och sex underteman: 

 

Den  anorektiska problematiken  

 Orsaker  

 Symtom 

 Självbild 

 

Den psykoterapeutiska relationens betydelse: verksamma faktorer 

 Allians  

 Att överbrygga hinder för allians 

 Terapi 

 

6.1  Den anorektiska problematiken  

Inte en utan flera faktorer samvarierar kring diagnosen anorexia nervosa. Inte en enkild 

grundkonflikt karaktäriserar symtomet. Det som förenar är många skilda och  komplexa 

orsakssamband som ligger till grund för en omedveten inre konflikt, ett kaos med 

utvecklingspsykologiska rötter eller ett depressionstillstånd. Svårigheter som individen söker 

kontrollera genom självsvält.  

 

6.1.1   Orsaker 

Trots att etiologin bakom ätstörningarna är oklar, tycker sig terapeuterna kunna se vissa ge-

mensamma orsaker till att individen väljer ett så extremt symtom. Liksom vid alkohol- och 

narkotikamissbruk förekommer ett starkt förnekande och en stimulering av belöningscentrum 

som blockerar känslor av oro och stress.  

 

För några terapeuter var det svårt att tala om orsaken till anorexia nervosa eftersom man inte 

ville generalisera eller skuldbelägga. Särskilt viktigt var att inte skuldbelägga modern då hon 

kan bli den som terapeuten har att utgå från i det inledande motivationsarbetet om den unga 

avvisar erbjudande om hjälp.  

 

Diagnosen ’ätstörning’ ger begreppet en alltför stark beteendenivå, en symtomnivå som 

det inte handlar om. Det handlar inte om en enda orsak, trots att det kan ha liknande bak-

grund hos skilda patienter.(…) Den största tragedin för dessa patienter är om man blir 

bra på ytan, beteendemässigt friskare, men har kvar problemen inom sig. Det är en tra-

gedi, för då får man ingenting av sekundärvinsterna, men man mår fortfarande lika dåligt.  

  

Incestuösa relationer, övergrepp och missbruk var andra orsaksfaktorer man påtalade men 

undvek att generalisera kring. Konsumtionssamhälle, mediatryck och reklam har påverkan i 

vid bemärkelse, menade man, men kan inte vara grundorsaken till anorexia nervosa.  

 

Det anorektiska symtomet handlar ofta om familjedynamik, om omedvetna mekanismer 

inom familjen och patientens omedvetna upplevelser av familjen. Den unga ingår i ett 

mönster där hon är föremål för projektiva identifikationer utan att förstå hur hon ska han-

tera dem. Ett barn kan ha fått vara container åt en förälder i en upp-och-nedvänd contai-

nerrelation. 
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För vissa patienter verkar det helt överdeterminerat. De kan de ha haft en mamma som 

varit anorektiker (…) Man kan föreställa sig hur en mammas omedvetna kroppsbild finns 

med när hon får ett eget barn, en egen flicka, och hur det påverkar mamman i det tidiga 

relaterandet och hennes inre bild av flickans vuxenblivande. 

 

Många patienter vill skydda sina föräldrar och ser sig själva som problemet. Man måste 

hjälpa patienten att bli medveten om orsakssammanhanget. 

 

Hanterande av maten och över vad man kan ta in och inte ta in kan vara ett sätt att kon-

trollera och avvärja sexualiteten (…) Avvisande av känslor och projektioner från en inva-

derande förälder är också ett sätt att inte ta in. Jag tror att utvecklingen av kroppen i sig 

har starkt samband med det sexuella, med fantasier, behov och impulser som blir så 

starka att de måste kontrolleras. Personer som utvecklar psykiska symtom som anorexi, 

måste trycka ned…trycka bort…slippa…för kroppen är otroligt störande (…) 

 

Man kan se att viktiga orsaksfaktorer är familj och familjekonstellation samt relationen till 

den egna sexualiteten.  

 

6.1.2  Symtom 

6.1.2.1 Dynamisk bakgrund  

Terapeuterna menar att anorexia nervosa inte är ett symtom man ”rättar till”, därtill är lidandet 

kring ätandet alltför stort. Enligt terapeuterna har den anorektiska patienten utvecklingsmäss-

igt stannat upp i sin psykosexuella mognad. Under tidig utvecklingsfas har det brustit i sepa-

rations–individuationsprocessen. Anorexia nervosa är ett av många sammanbrott till följd av 

adolescensutvecklingen och man hänvisar till det Laufer (1981) kallar ”adolescense and deve-

lopmental breakdown”. Kraven inför vuxenblivandet har skapat en identitetskris och en rädsla 

för att gå vidare i pubertetsutvecklingen. Ambivalensen mellan autonomi och separation orsa-

kar konflikter som blir övermäktiga för den unga som konkretiserar sin ångest genom att ta 

kontroll över kroppen med hjälp av ett extremt symtom.  

 

Symtomet innebär för patienten en kompromisslösning: att omvandla sitt lidande till något 

konkret och fysiskt. 

 

Symtomet anorexia är ett sammanbrott i personligheten som drabbar den unga av djupare 

utvecklingsmässiga orsaker och som individen desperat försöker finna en lösning på. 

”Freud sa att alla symtom är försök till lösning men de är dåliga försök. Psykosen är 

också ett försök till att läka något. Det är bättre än det katastrofala inre tillståndet” (…) 

 

Patienten kan sluta med beteendet men ha kvar flera av de inre sammanbrottstecknen. De 

verksamma faktorerna är att hjälpa till med det psykiska sammanbrottet. Man återupprät-

tar någon slags inre struktur som fungerar, ett slags meningsskapande tillsammans (…)   

 

Terapeuterna menar att det är det viktigt att försöka förstå vad som gör symtomet livsviktigt 

och angeläget för patienterna att försvara. 
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Hon ville inte. Hon avbröt behandlingen. Det var väldigt sorgligt. Hon ville inte bli av 

med sina symtom. Hon förstod att om hon kom till mig så skulle hon få hjälp med sin ät-

störning och hon var jätterädd för att bli hjälpt. Det är väldigt kännetecknande...  

 

Enligt psykoanalytisk teori och ur objektrelationsperspektiv relaterar man till patientens inre 

objekt som rymmer begär och längtan men också en stark rädsla för det primitiva och nära. 

Det ligger, menar man, en väldig aggressivitet i att kunna svälta sig parallellt med en sträng 

kontroll över den lust och girighet som vill ta för sig av allt. 

 

Symtomet är ett sätt att fylla en tomhet. ’Jag behöver ingenting. Inga projektioner från 

föräldrar, inga invaderanden’. Det starka överjaget tillåter ingen njutning. 

 

Monstret som man har inom sig begär olika saker: ’Äta och inte äta! Du får, du får inte!’ 

De plågar ett inre objekt genom att plåga sig själva. Mödrarna blir oerhört oroade och 

vanmäktiga (…) Det är ett försvar, en protest och ett sätt att skydda ett idealiserat inre 

objekt. Samtidigt finns ett raseri som förstör det inre och jag tänker: De dödar både sig 

själva och något inom sig genom att göra så.  

 

Sammanbrottet är det utvecklingspsykologiska katastrofala tillstånd där individen ska ta ett 

nytt steg men upptäcker att det av någon anledning inte går. Det kan ta sig uttryck i ett sym-

tom som anorexia nervosa.  

 

    6.1.3 Självbild 

Åsikterna om patienternas självbild divergerar. Begreppet visar sig ha olika innehåll och 

betydelse: Självbild är något manifest som rör hur individen beskriver sig själv. Självbild 

handlar om kroppsbild där kroppssjälvbilden avspeglar en inre självbild. Enligt Freud, menar 

en terapeut, är ’jaget’ först och främst ett kroppsjag. En annan hävdar utifrån kleiniansk 

teori, att självbild har med omedvetna fantasier kring våra kroppar i världen att göra, kroppar 

vi rationaliserar och formar till jagupplevelse. Den anorektiska patientens självbild hänger 

emellertid inte samman med faktiska erfarenheter patienten gör: ”Varför känner jag mig ful 

fast jag ser i spegeln att jag inte är det?” Parallellt med en nedvärderande självbild finns en 

grandios självbild och ett världssamvete som ligger till grund för en djup skuldproblematik. 

 

Begäret att vilja ha men inte få, ätandet som girighet inger skuld. Denna omnipotens och 

grandiosa självbild blir ett matmonster som kan förgöra världen. Anorexi är glappet mel-

lan idealiserad självbild och en självbild som innebär att man inte är värd någonting alls. 

    

Det är en nästan psykotisk självbild (…) En patient var avundsjuk på sig själv och den 

självbild som var hennes ideal när hon var ännu magrare (…) Man måste försöka förstå 

de rädslor och självbilder de kämpar med…  

 

Självbilden är sprungen ur kroppssjälvet, ur kroppslig erfarenhet och kroppsligt hållande och 

bemötande, säger en terapeut som använder dansterapi i sitt arbete. Hon menar, att patientens 

skeva uppfattning om varandet i sin kropp bottnar i oförmåga att differentiera kropp från 

känsla och tanke. Patienten känner sig emotionellt utsvulten och svälter för att slippa känna. 
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Patienten verkar inte integrerad i sin kärna utan i ett falskt antagande om vem hon är. Det 

blir en paradox när hon uppfattar den lilla, magra kroppen fet och jättestor. En sådan 

perceptuell felsyn kan vara resultat av bristande hållande. 

 

6.2 Den psykoterapeutiska relationens betydelse: verksamma faktorer

  

Att hjälpa någon, säger terapeuterna, är att hantera flera olika konfliktområden. Det psykote-

rapeutiska målet innebär att öppna för växt och kreativitet som sjukdomen hindrat patienten 

från att använda. Tid och långsiktighet är essentiell för bestående läkning. Mer än på symt-

omreduktion fokuserar behandlingen på patientens inre liv, på omedvetna konflikter och på 

hur dessa kommer till uttryck i den aktuella livssituationen. Genom att i varje enskilt fall 

undersöka vad som döljer sig bakom ett symtom där underkastelsen och svälten är försvaren, 

kan den terapeutiska relationen erbjuda en väg till lösning, för den vars högsta belöning är 

”att njuta av att avstå”. 

 

6.2.1 Allians   

En förutsättning för allians är psykoterapeutens förhållningssätt till patienten och en 

lyhördhet för hans eller hennes behov. I alliansen erbjuds patienten ramar i form av tid, rum 

och kontinuitet. I alliansen och skapas också en dialog där patienten vågar närma sig och 

försöka förstå det konfliktfyllda samspelet mellan behov och känslor dvs. att 

medvetandegöra och bearbeta överföringen. På vilket sätt skiljer sig då alliansbygget med 

anorektiska patienter från det med andra patienter? 

 

Terapeuterna menar att mötet med den anorektiska patienten, som med varje annan patient, 

innebär att få till stånd en allians, definiera sjukdomen, undersöka graden av sjukdomsinsikt 

för att inleda motivationsarbete och se om möjlighet finns att arbeta i överföringen och i en 

dynamisk relation. Men det anorektiska symtomet kommunicerar ett budskap som säger att 

patientens kropp inte är i behov av någonting: ”Jag behöver inte få någonting. Jag behöver 

inte ta emot något”. Det är en illusion som terapeuten måste sticka hål på. Samtidigt måste 

arbetet inledas med att hjälpa patienten att finna alternativ till sin tvångsmässiga fixering.  

 

Terapeuterna betonar alliansen som förutsättningen för terapin. Alliansen måste underhållas, 

omprövas och tåla olika slag av hot. 

 

Att definiera vad som är anorexia nervosa är att se att patienten har ett lidande och att 

människor runtomkring henne är oroade. Det är viktigt att ta reda på hur personen funge-

rar king sin kropp och sitt ätande och om den tvångsmässiga fixeringen hindrar henne 

från att tänka på annat. Det är viktigare än en diagnos enligt DSM-IV. 

 

Det är en skör balansgång mellan att vara konfrontativ och lägga saker på bordet och 

samtidigt ha värmen och generositeten (…) Det är svårt att häva en anorexi. En del måste 

köra sig själva i botten innan de inser att, ojojoj, nu höll jag på att stryka med.   

   

6.2.2 Att överbrygga hinder för allians 

Den behovslösa kroppen kan vara ett hinder för alliansen - en utmaning som måste över-

bryggas och som kräver speciella resurser av terapeuten. Det anorektiska avvisandet och 
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motståndet mot att överge symtomet innebär hinder för den terapeutiska alliansen, för ramen 

och hållandet, för läkningen och den psykodynamiska psykoterapin i sig. Ett hinder kan 

också vara terapeutens oro för patientens somatiska tillstånd. 

 

Det finns i symtombilden och konflikten en extrem stark kontroll över de egna behoven. 

Kontrollen rör de orala behoven men är också ett avvisande av behov över huvud taget. Ett 

avvisande av att ta emot hjälp, ja, att ta emot en annan människa. 

 

Terapeuterna ville inte tala om ett generellt annorlunda förhållningssätt när det gällde att få 

till stånd allians med anorexipatienter. Det framkom dock att problemen var svårare, mer 

tidskrävande och komplicerade, mer hotande för alliansen än med andra patientgrupper.  

 

En skillnad jämfört med ramarna kring tid och kontrakt är det som tillkommer för anorek-

tiker med självskadebeteende: ett sjukhuskontrakt, liknande det som gäller för suicidala 

ungdomar (…) På Ätstörningsenheter kan man jobba pedagogiskt när personen är dagpa-

tient eller inlagd. Man väger maten, visar vad en normalportion är. Jag jobbar inte så 

utan håller mig till det som kan vara livshotande. Jag försöker inte fastna i symtomen utan 

hitta ingångar till annat som är bekymmersamt och tvångsmässigt hålls borta med maten. 

Det kan väcka ångest att komma in på kompisar, skolan, kanske konflikter i familjen som 

de inte vill tänka på... 

 

Symtomet kan vara ett hinder genom att provocera, äckla, skapa oro och sorg med sin karak-

tär av allvarlig intrapsykisk störning som är svår att tyda innan sjukdomen blivit manifest. 

 

Anorektikerna är inte hjälpsökande. Tvärtom. ’Jag klarar mig själv’. Det är väldigt svårt 

att jobba med anorektiker och nå dem bakom detta massiva försvar. Anorektikern är ofta 

fullständigt livrädd för att bli av med sin kontroll. Det gör att du har väldigt svårt att bli 

insläppt. Allt du säger och gör rubbar den här balansen. Det gäller att hitta en plattform 

att arbete från. Det tar tid (…) Det är svårt att få allians. Det rapporterar andra också. 

 

Terapeuterna är ense om att det största hindret för allians är patientens störda kroppsuppfatt-

ning och oförmåga att inse allvaret i en extremt låg kroppsvikt. Rädslan för att gå upp i vikt 

som ibland kan ha en psykotisk valör gör att patienten använder alla medel för att slippa äta. 

Den förnekande hållningen kan jämföras med andra beroendetillstånd som alkoholism och 

narkomani. Att terapeuten i detta avseende inte kan lita på patienten skulle kunna bli ett 

hinder för alliansen. Det som kan uppfattas som manipulation rör sig emellertid om ett 

tvångsmässigt beroende av svält.  

 

Maten som starkt beroendeframkallande kraft, lika stark som sexualdriften, styr och domine-

rar patienten. Den konkurrerar med terapeuten om intresset att bygga en allians. Drop-outs, 

osäkerhet om tid för sessionen eller om den alls blir av, utgör också hindrande moment. 

 

Patienten kommer till mottagningen kanske inte för att prata om sina behov utan för att han 

eller hon är tvingad. Terapeuten måste vara där, lyssna, ta emot. Allians kan byggas men den 

hållande funktionen är oerhört sårbar. Patient och terapeut utsätts för prov som säger något 

om prognosen för relationen. Mer än i andra terapier hotas alliansen.  
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Finns det någon liten öppning trots allt? Någon egen beredskap? Någon vilja att ta emot? 

Kan jag som terapeut hitta något som knyter an? Något ömsesidigt? Men så är det väl all-

tid. Vad är specifikt för anorektiker? Men jag menar att det är speciellt komplicerat med 

anorektiker för de har ett pansar som är så svårt att tränga igenom, svårt att hitta  moti-

vationen. Kanske finns det hatkänslor eller ilska som man inte har tillgång till, en ilska 

mot en förälder och det skapar skuldkänslor. Det är inte bara att beröra den farliga käns-

loknuten. Det är en lång resa (…) Som tonåring kan man vara rädd för både aggression 

och sexualitet. Min erfarenhet är att dessa patienter på något sätt är avskurna eller bort-

hållna från livet och från känslor. Det är viktigt att hjälpa dem att få kontakt med sina 

känslor. Lättnaden kan de känna först när de kan förstå att de inte var så farliga.  

 

Terapeuterna ser alliansen som en process och en hållande faktor. I varje enskilt fall gäller 

att komma underfund med vad patienten använder symtomet till. 

  

6.2.3   Terapi   

Att arbeta med anorexia nervosa patienter är att vara nära livet och nära döden, menar tera-

peuterna. Symtomet anorexia nervosa kan upplevas som en provokation på den hållande och 

härbärgerande ramen. Ramens pålitlighet är särskilt viktig för denna patientgrupp som upp-

lever förvirring och en slags dissociation kring maten och kroppsbilden. Det gäller inte bara 

uteblivanden och tider som inte passas utan även emotionellt uteblivande och rigiditet.  

 

Erbjudande om en enskild plats, den terapeutiska settingen, är ett övergångsområde dit pati-

enten vågar återvända, en plats där tryggheten i relationen får möjlighet att växa och där ett 

vidare utforskande av det inre rummet kan ske. 

 

Att hjälpa patienten i identitetssökandet blir en utmaning eftersom kärnproblemen ofta rör 

oförmåga att ta emot hjälp, rädsla för beroende och separation. Terapeuten erbjuder sig att 

följa patienten i den takt han eller hon bestämmer. De projektiva krafterna kan visa sig vara 

de introjektiva mekanismer som skapar förtroende och grund för ömsesidighet i terapin.  

 

Två grupper av anorektiker skiljer sig åt vad gäller prognos och hur insjuknandet ser ut. 

De som insjuknar i början av eller före puberteten och de som insjuknar i slutet av tonå-

ren. Patologin tycks allvarligare vid tidigt insjuknande,  Det är på många sätt svårare och 

man behöver ha med familjen. Sexualiteten finns ju där hela tiden … De som utvecklar 

symtom i slutet av tonåren är kanske lättare att hjälpa. Kanske när de ska flytta hemifrån 

och upplever separationsproblematiken och det är svårt nog… Men att undvika en hel pu-

bertetsutveckling genom att svälta sig är en mycket allvarlig problematik. 

 

Anorexipatienten förmår inte acceptera, integrera den sexuellt mogna kroppen med sin själv-

bild utan försöker åstadkomma förändring genom att attackera den, menar terapeuterna. Han 

eller hon vill skapa en idealkropp som kompenserar för ångest och överjagsperfektion. Tera-

peutiskt hållande och lyhördhet för latensbarnets och den ungas perspektiv är essentiell. Det  

gäller speciellt den ungas utsattheten inför den vuxnas sexuellt laddade omedvetna. Rollen i 

familjen, som kan ha oidipala förtecken, måste ses i ljuset av det.   

 

Det anorektiska förhållningssättet kan vara väldigt avvisande till det man har att ge. Jag 

tror det har med rädsla för att bli invaderad att göra. De är besvikna och arga men verkar  
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inte är berörda alls. Kritik eller ilska skapar skuldkänslor kanske gentemot mamman (…) 

De är måna om mamman. De är måna om terapirelationen också. Det gäller att finna en 

hållpunkt och visa att det går att förstå skulden och den hatiska känslan och benämna 

dem. Lyckas patienten balansera sig fram i detta så ökar utrymmet för olika sorters käns-

lor och kan leda till att man överger symtomet.  

 

Det är som om anorexipatienten stannat i ett infantilt stadium och inte vill bli vuxen, säger 

terapeuterna, och framkallar bilden av den lilla prinsessan – pappas flicka. En konflikt inträf-

far när hon inte längre kan sitta i hans knä, när hon börjar bli sexuellt mogen och incestuösa 

fantasier börjar störa och måste förträngas. Terapeutens arbete med den omhändertagande 

aspekten i denna infantila incestuösa problematik blir att härbärgera patientens ångest.  

 

Få tillgång till sin historia och förståelse för sig själv är ett av målen med behandlingen. 

 

6.2.3.1  Holding  och Containing  

Den hållande och härbärgerande funktionen ingår i den analytiska situationen och i alliansen 

som verksamma faktorer och är en del av det terapeutiska rambygget, menar terapeuterna. 

Båda begreppen hänför terapirelationen till mor-barn-relationen. Hållandet och härbärgeran-

det är moderns generella förmåga som motsvaras av den närvarande terapeutens arbetssätt.  

 

Utifrån Winnicotts mellanområde, barnets illusoriska lekområde, ska terapeuten i terapi-

rummet – i likhet med moderns hållande omvårdnad holding –’hålla’ patienten som ännu 

inte kan ’hålla’ sig själv och sina inre konflikter. Den hållande terapeuten har att ta hänsyn 

till brister i symboliseringsförmåga, internalisering, gränssättande och autonomi. Symbolise-

ringen ingår i fantasierna och den inre verkligheten, men kan för patienten bli skrämmande 

och konkret och kroppen får symbolisera en existentiell ångest genom svälten.  

 

Jag tror att det är väldigt viktigt med en hållande och härbärgerande ram (…) Ett slags 

hållande i relationen. Att inte lämna för mycket ångest fritt svävande i rummet. Att både 

vara stödjande och hållande men ändå stå ut. För det är väldigt provocerande som tera-

peut att träffa någon som är så tvångsmässigt upptagen och låst vid maten (….)  

 

Terapeuterna associerar också till Bion (2001) och hans begrepp container-contained, här-

bärgerande-härbärgerad för att beskriva en terapeutisk situation och där det bland annat 

gäller att skapa en förmåga hos patienten att ta hand om sin egen ångest. Härbärgerandet 

framstår i jämförelse med hållandebegreppet som en mer dynamiskt tolkande process.   

 

Anorektikern är ett omoget psyke som tar in för mycket av osmälta projektioner från om-

världen som inte går att hantera.(…) På symtomnivå konkretiseras det till: ’Mata mig inte 

med något mer! För det jag får att äta är osmältbart’ (…) Men man är inte bara offer. 

Man vill vara mammas förtrogna. Man vill vara utvald. Det finns ett oidipalt element i att 

vara mammas och pappas förtrogna och inte vara ovetande och utanför. På så sätt deltar 

man aktivt i att suga åt sig saker (…) 

 

6.2.3.2    Det Falska Självet 

Närhet och avstånd är centralt för anorexipatienten, menar terapeuterna. Vid en narcissistisk 

problematik gäller att försöka hitta det falska självet. Avvisandet blir nödvändigt eftersom 



ren 

 

  

19 (27) 

det vore hotfullt att erkänna sina behov. Det falska självet måste skydda det sanna tills dess 

det övertygats om att objektet överlevt. Behandlingen är beroende av tilliten. Genom att 

balansera mellan patientens defensiva hållning och det som anas av bakomliggande faktorer, 

kan terapeuten uppfatta den konflikt som orsakat låsningen och möta de mekanismer som 

försvarar en kluven självbild. Patienten vågar utforska den grundläggande konflikten och den 

sanna kärnan i personligheten får en chans att avtäckas.    

 

De visar upp för omvärlden att de har ett problem. Det är tysta budskap, en kommunikat-

ion. Parallellt med den låga självkänslan finns en idealiserad självbild, som om man 

sticker hål på den öppnar för en annan fantasi (…)  

 

Det finns ett inre objekt som plågar dem och därför plågar de sig själva. Det skapar en 

maktlöshet: ’Hur ska jag ta mig ur det här?’ Målet är att de ska kunna gå ur sin sjukdom. 

Därför måste jag fråga mig: Vad står det för? Dessa två stridande krafter som begär olika 

saker, denna väldiga split som kämpar om patienten som sitter som en gisslan.        

 

6.2.3.3    Autonomi/Individuation 

Det terapeutiska förhållningssättet fungerar som container och förutsättning för överföring 

till objektet. Terapeuten kan observera patientens icke-verbala kommunikation och förstå 

relationen till de inre föräldrarna som terapeuten representerar i överföringsrelationen. Tera-

peuten blir den verksamma faktor som hjälper patienten i de inre psykiska sammanbrotten 

genom att upprätta eller återupprätta en inre fungerande struktur. Mer än att trösta och lindra, 

menar terapeuterna, är man i en containingrelation där en primitiv ångest kopplad till kropps-

identiteten får lov att finnas. Man skapar en mening och ett hopp tillsammans med patienten. 

 

Det verksamma är att de börjar våga attackera och att överleva attacker. . Att man kan 

arbeta sig igenom dem…Det verksamma är när patienten upptäcker att objektet överlevde 

(…)Det har vuxit fram en kärlek ur den gemensamma erfarenheten.  

 

Det rör sig, menar terapeuterna, om patienter som i bokstavlig mening upplever det livsvik-

tigt att hävda sina gränser eftersom livet står på spel. I mental bemärkelse handlar det om 

gränsen för självet. Eftersom patienterna ofta har upplevelser av nära och tidiga relationer 

där de inte fått känna gränser, inte fått känna sig som en separat person, blir det viktigt att i 

dessa terapier få till stånd eller fördjupa en individuationsutveckling. 

 

Det handlar om individuationsutvecklingen och kommunikation av känslor och nära relat-

ioner (…)Det är ofta det man pratar om. De tar själva upp det… och det är vad jag kan 

erbjuda…inte prata om vad de ska äta. De vill inte att någon har åsikter om det (…) Se-

dan finns det extrema lägen när man är väldigt orolig för sina patienter. På det sättet är 

symtomet genialiskt… De kan fånga in andras oro och omsorg, samtidigt som de har en 

önskan om att få vara separata. 

 

Genom individuationsutvecklingen och i överföringen vill terapeuten hjälpa patienten nå sin 

aggressivitet och besvikelse för att våga lämna sitt symtom. Men det är livsfarligt att sluta 

svälta. Patienten måste ha stort förtroende för terapeuten för att våga ta det steget. 
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6.2.3.4   Överföring/Motöverföring 

Motöverföring innebär aggression men också vanmakt, sorg och oro. Patientens försök att 

hantera outhärdliga affekter och förbjudna begär förmedlas i överföringen. Att erkänna 

sårbarhet blir ett hot och terapeutens erbjudande om hjälp ett faromoment. Den terapeutiska 

svårigheten i förhållande till avvisande kan i motöverföringsreaktionen visa sig i överdriven 

vilja att hjälpa och styra, me också i ilska, frustration och i en känsla av otillräcklighet. 

 

Man känner sig i motöverföringen väldigt hjälplös. Maktlös på samma sätt som jag antar 

att de själva känner sig (…)De är oerhört utanför, ensamma… Man fick en relation…ofta 

gick de flera år. Det innebär att man arbetar i själva överföringen och motöverföringen. 

 

Man blir så himla arg när man ser människor förstöra sig och att de är så självutplå-

nande. Det väcker en ilska men också smärta i motöverföringen. 

 

I samband med att kroppen förändras utvecklas starka psykiska symtom och en sårbarhet 

som patienten inte kan hantera. Patienten fungerar någorlunda socialt, menar terapeuterna, 

har kanske en pojk- eller flickvän. Men smusslandet med mat, den oresonliga önskan att 

minska i vikt och behovet att vara ifred med sitt matmissbruk gör att de ofta ger upp. 

 

De fantiserar inte om sex, känner ingen längtan. Maten har ersatt det sexuella behovet.  

Sexualiteten ska snöpas. En patient tyckte hela världen led. Att hon själv var en hemsk 

människa som hade sådana drifter och lustar (…) Hur ska man hjälpa patienterna att sub-

limera och symbolisera? Kroppen har fått träda in för att symbolisera och gestalta pro-

blematiken genom svälten (…) Winnicott menar ju att den tidiga symboliseringsförmågan 

utvecklas när barnet på avstånd kan attackera mamman och hon överlever attacken. Så 

småningom kommer frustration och fantasi… jag tänker om överföringsobjekt och överfö-

ringsfenomen… att han här menar den kroppsliga gestaltningen. Det finns någonting där 

med symboliseringen som kanske inte riktigt är färdig… För då tror jag att den här pro-

blematiken, som är på ett djupare plan, skulle kunna gestaltas eller visas på ett annat sätt.  

 

I motöverföringen ifrågasätts den terapeutiska situationen. Det gäller att överleva, att reagera 

men inte agera på patientens avvisanden. Vissa tenderar att idealisera, medan andra narciss-

istiskt håller fast vid att terapeuten inte är viktig alls. Idealisering följs av misstänksamhet:  

 

’Kan du verkligen egentligen hjälpa mig? Kan du ditt jobb?’(…) I motöverföringskänslan 

finns allt mellan att det här är ingenting äkta, det här är det falska självet, till att man blir 

väldigt provocerad av en sådan gisslansituation. 

 

Överföring och motöverföring går i varandra. Ibland tar sig motöverföringen fysiska uttryck. 

  

Vad gör hon med mig? Kan jag använda det? Man pratar med någon som talar om hur 

hon lyckats låta bli att äta, om något hon stoppat i sig, ett salladsblad eller sockerfritt 

tuggummi(…) Jag blir ofta väldigt hungrig. I pausen vill jag ha en smörgås. Det kanske 

väcker ångest att jag också… Man identifierar sig, undrar hur det känns att hålla på så….  

 

I den här typen av problematik finns ofta osmält icke-symboliserat hat och aggressivitet. 

Man känner kroppsliga motöverföringsreaktioner som i perioder kan vara ganska starka. 
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Man blir trött. Ja, det har hänt att man mått fysiskt illa, känt sig fysiskt identifierad med 

eller attackerad av den här känslan, ibland kombinerad med en stark känsla av ömsinthet. 

 

Överföring och motöverföring, menar terapeuterna, är den gemensamma erfarenhet som 

själva terapisituationen innebär: Att acceptera och stå ut med projektioner och attacker, att 

tillåta sig både älska och hata och samtidigt vara det ”goda objektet” som överlever. 

 

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Metoden som valts för studien, den kvalitativa forskningsintervjun, har visat sig lämplig för 

undersökningens syfte. Den semistrukturerade intervjun gjorde det möjligt att fördjupa  

frågeställning och forskningsprocess. Det handplockade urvalet gav relevant information. 

Urvalet utgjordes av personer med förståelse för sjukdomen och syftade till att ge bästa 

möjliga information om det som de undersökta faktorerna gällde, dvs. verksamma faktorer 

vid psykodynamisk behandling av anorexia nervosa. Intervjuguiden (Bil.1) var konstruerad 

utifrån frågor med psykoanalytiskt välkända begrepp och säkerställde därmed möjligheten 

att jämföra och bedöma svaren.  

Vetenskaplig ansats kräver forskarens/intervjuarens medvetenhet om att ett intersubjektivt 

förhållningssätt, typiskt för kvalitativ forskning, innebär risk för påverkan på intervjuobjekt.  

 

I den semistrukturerade intervjun finns risken att intervjuaren oavsiktligt påverkar deltagar-

na, med inverkan på validitet och reliabilitet. Det kan vara en likartad bakgrund vad gäller 

yrke och utbildning, ålder och kön, liksom gemensamt intresse av att ”lyckas” med ämnet för 

intervjun. Ett ej slumpmässigt urval riskerar att ”färgas” av den som valt deltagarna. Dessa 

faktorer kan påverka validiteten.  

 

Urvalet i studien var litet och ensidigt vad gäller kön. Psykodynamisk bakgrund var ett av 

kriterierna för urval och kunde vara begränsande i den meningen att andra behandlingsme-

toder inte explicit diskuterats. Syftet har varit att ge en deskriptiv bild av problemställningen 

genom svaren på intervjuguidens tio frågor (Bil 1). Detta har givit ett meningsfullt och inne-

hållsrikt intervjumaterial. 

 

Styrkan i materialet är terapeuternas motivation, engagemang, kliniska erfarenhet och teore-

tisk kunskap om ämnesområdet. En annan metod för urvalskriterium hade möjligen givit ett 

annat resultat.  

 

Förförståelsen har bestått av erfarenheter från studier i psykoterapeutiskt arbete under hand-

ledning. Validitetsproblem typiska för den kvalitativa forskningsintervjun har medvetande-

gjorts och strävan har varit att minska risken för negativ påverkan. Haloeffekten skulle till 

exempel i denna studie innebära, att enstaka detaljer som reaktioner på patientens kontroll-

behov eller kroppsfixering fick alltför stor betydelse, eller att Comformation bias, data som 

stämmer in på önskat resultat, tilläts dominera medan andra data valdes bort.  

 

Intervjuguiden kunde omedvetet bli begränsande för intervjuare och intervjuad men kom 

snarare att bli en trygg ram. Syftet med guiden var att terapeuterna adresserades med samma 
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frågor, i samma följd och så långt möjligt med följdfrågor av liknande karaktär. En fördel 

med relativt många frågor var att terapeuterna ”böljade” mellan frågor där de själva valde att 

stanna längre eller kortare tid och frågor där de skiftade till nästa fråga eller en närliggande.  

 

Olika faser i processen har pågått parallellt och länkat i varandra. Med den tematiska ana-

lysens strukturuppställning kunde råmaterialet sorteras under flera bearbetningar. Anorexipa-

tientens upplevelse av psykoterapeutisk behandling var inte studiens undersökningsmål. 

Syftet har varit att undersöka vilka faktorer terapeuten fann mest verksamma. Faktorer som 

upplevts verksamma har filtrerats och värderats genom fler än en individ och genom flera 

individers utsagor. Trots att olika följdfrågor naturligt nog utökat materialet har intervjugui-

dens struktur och begreppsapparat givit relativt god jämförbarhet mellan olika intervjufynd.    

 

Studien skulle kunnat utvidgats till ett andra intervjutillfälle, där terapeuterna gavs möjlighet  

reagera på resultatmodell eller specifikt frågeområde. Detta rymdes inte inom studiens ram. 

   

7.2 Resultatdiskussion 

När intervjusvaren analyserades framstod under det första temat, Den anorektiska problema-

tiken, självbilden som den mest verksamma faktorn att bearbeta och förutsättningen för 

patientens tillfrisknande. Under det andra temat, Den terapeutiska relationens betydelse, 

framstod alliansbygget som den mest verksamma faktorn. Båda dessa faktorer måste bearbe-

tas parallellt. I studien har rörelsen mellan problem och verksamma faktorer och hur dessa 

gripit in i varandra, karaktäriserat beskrivningen av olika moment i arbetet med patienten.   

 

Enligt de fem terapeuterna i studien är det svårt att finna en gemensam grundkonflikt avse-

ende den anorektiska problematiken. Däremot indikerar svaren att det som förenar är en 

mängd skilda och komplexa orsakssamband som ligger till grund för en inre konflikt, ett 

kaos eller depressionstillstånd som måste behärskas genom självsvälten. Genom att studera 

symtom och självbild ökar förutsättningen för att nå en förståelse för dessa orsakssamband.  

 

Det gör det i möjligt att etablera en psykoterapeutisk relation och en allians där terapeut och 

patient i ett utforskande arbete kan identifiera en omedveten inre konflikt, en brist eller 

förlust. Det gör det också möjligt att se hur faktorer som till exempel en känsla av bristande 

kontroll över det egna livet eller en konflikt mellan strävan efter autonomi och rädsla för 

separation samspelar.  

 

Alliansen möjliggör en krävande terapi som har som terapeutiskt mål att hjälpa anorexipati-

enten att lösgöra sig från ett tvångsmässiga livsmönster, förändra en kluven självbild och 

våga överge det symtom som varit enda lösningen för överlevnaden.  

    

7.2.1 Den anorektiska problematiken    

Terapeuterna menar att anorexia nervosa är ett sammanbrott i personligheten. En störning 

under tidig utvecklingsfas i individens liv kan ligga till grund för utvecklandet av anorexia 

nervosa. Som verksamma faktorer framstår orsak, symtom och självbild som centrala för 

förståelsen av patientens problematik och kärnan till hans eller hennes lidande. Det är genom 

att se och respektera symtomets undermedvetna nivåer som terapeuten når patientens tillit.  
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Den teoretiska bakgrund mot vilken denna studie utspelat sig är Winnicotts (1981) secrete 

place, lekområdet, platsen för äkta skapande och kommunikation. Mot denna fond och ge-

nom terapeuternas erfarenheter och skilda teoretiska nätverk avtecknar sig den anorektiska 

patienten som på ett utvecklingsmässigt avgörande sätt blivit avbruten i sin lek under en 

period då han eller hon behövt en good enough omgivning och en tillitsfull mor att älska och 

attackera. Bakom den anorektiska problematiken kan finnas ett barn som tvingats skapa en 

överlevnadsstruktur till skydd för sitt sanna själv och som tvingats utveckla ett falskt själv 

mot otänkbar ångest. Där finns också en kommunikation som inte nått sitt mål. Terapeuter-

nas svar visar att en viktig verksam faktor är att göra en kommunikation möjlig. 

 

Svaren kan kopplas till den forskning som indikerar att anorexia nervosa är ett allmänt häl-

soproblem och att ungdomar upplever stress och psykisk ohälsa i ökande grad. Terapeuterna 

betonar liksom Clinton (1994) och Clinton & Norring (2009) att symtomen är mycket olika 

med avseende på patientens bakgrund, övriga symtom och personlighet. Inte bara missnöje 

med den egna kroppen utan en komplex blandning av biologiska, psykosociala och sociala 

faktorer ingår i utvecklandet av ätstörningsproblematik. Råstam Bergström et al. (1995) och 

Ahrén-Moonga (2009) menar att det krävs multifaktoriella modeller för att beskriva riskfak-

torer för ätstörningar liksom för att öka förståelsen för olika typer av ätandets patologi. 

 

7.2.1.1 Orsak 

Terapeuterna menar att det inte finns en utan en mängd orsaker som ligger till grund för den 

tidig utvecklingskris som ibland utvecklas till anorexia nervosa. De är också ense om att 

sjukdomen bör betraktas ur brett symtomdiagnostiskt perspektiv. De betonar vikten av att se 

bakom symtomet, att i varje möte fråga sig vad symtomet innebär för den enskilda patienten 

och varför han eller hon valt just detta uttryck för sitt lidande. Försvaret bakom det tvångs-

mässiga symtomet, menar de, kan betraktas som ett misslyckat härbärgerande.  

 

Winnicott (1993) beskriver en omgivning som i något avseende brustit i sin anpassning till 

barnets behov och där det i objektrelaterandet uppstått en klyvning hos barnet, som utvecklat 

ett falskt eller anpassligt själv. En störning har uppstått i den process genom vilket det goda 

objektet skulle ha skapats om barnet fått möjlighet att avvisa det och relationen till det kun-

nat utvecklats. Fusionen mellan libidinösa och aggressiva driftskomponenter kom inte till 

stånd. Barnet upplever ett tomrum och en brist, eftersom den mest betydande upplevelsen i 

relationen till det goda objektet utgörs av att kunna avvisa det (Winnicott, 1993). 

 

Det är väsentligt att betrakta patienten i ett socialt och kulturellt sammanhang, trots tenden-

ser till isolering och avvisanden. Terapeuterna hänvisar till Bruch (1980) som betonar famil-

jens betydelse. Bruch menar att i familjer där en individ drabbats av anorexia nervosa har 

växt och utveckling utformats inte utifrån barnets behov utan från föräldrarnas, något som 

kan resultera i allvarliga intrapsykiska störningar. 

 

Även Williams (1997) ser anorexipatienten som bärare av familjeprojektioner och pekar på 

brister i det tidiga relaterandet, på fusion och projektiv identifikation, på attacker och ”för-

äldrafunktionen”. Existensen av ett jagdestruktivt ”super-ego” i det ”inre landskapet” är en 

annan väsentlig aspekt för att förstå anorexia nervosa patienten (Williams et al., 2010).  
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Terapeuterna finner i sitt kliniska arbete att patienter ofta har en disorganiserad anknytning.  

Williams (1997) menar att det gäller barn vars psykiska värld exponerats för föräldrar som 

själva varit utsatta för olika typer av trauman med behov att avbörda sig sin ångest på barnet. 

En sådan miljö är, menar Williams, exempel på en misslyckad containing/contained relation 

som kan utgöra grund för ätstörningsproblematik. 

 

7.2.1.2 Symtom 

Terapeuterna menar att symtomet är sjukdomen och sjukdomen symtomet. De beskriver 

symtomet som en kompromisslösning med individuella skillnader och på djupt personlig 

nivå. Symtomet kan bli en patologisk skuld, menar de, men framför allt är det ett försvar, en 

tvångsmässig bindning av aggressiva impulser. Symtomet skyler ett inre som vill expandera 

med en kraft som verkar skrämma och skapar kaos hos individen. Anorektikern nekar sig 

föda men längtan efter att tillgodose den och andra behov tycks gränslös och utom kontroll.  

 

Terapeuternas menar att när symtomet inte längre behövs, när patienten förmår att hantera 

och kontrollera kroppsupplevelser kommer patienten att ge upp det. Samtidigt kan patienten 

ha kvar flera av de inre sammanbrottstecknen.  

 

Terapeuterna hävdar att de anorektiska patienterna utgör en heterogen patientgrupp med 

komplex psykopatologi som kräver betydande vårdinsatser. Den tid av sitt liv som en ung 

individ riskerar att förlora i kamp med symtomet bör vägas mot en sjukdomsperiod där 

adekvat hjälp kan erbjudas. Terapeuterna anser att symtomet kan knytas till den tidiga ut-

vecklingen: ett primärt trauma, en brist i anknytningen eller separation-individuationsprocess 

som inte fullföljts. Detta bekräftas av flera författare. Clinton & Norring ( 2009) menar att en 

traumatisk händelse under barndomen kan vara en predisponerande riskfaktor, men även en 

utlösande faktor om den inträffat nära debuten för ätstörningen. Williams (1997) hänvisar till 

den studie där patienter varit eller upplevt sig vara föräldrarnas projektionsskärm. Hofsten 

(2009) menar att terapeuten i en psykoterapi blir en viktig del av patientens inre värld, en 

mottagare av känslor som tidigare riktats mot andra objekt, och mot den egna kroppen.   

 

Symtomet kan enligt terapeuterna betraktas som ett sätt att straffa omgivningen och omed-

vetet föräldrarna (Bruch, 1980). Symtomet kan vara en form av kommunikation där terapeu-

ten fungerar som en spegel. Symtomet blir också en stum kommunikation, en besvikelse och 

chock för ungdomar som upptäcker att föräldrarna inte sett eller förstått deras lidande. Tera-

peuten kan bli den som får hjälpa föräldrarna att inse det de vill förneka. 
 

7.2.1.3  Självbild   

Terapeuterna menar att det sätt på vilket självbild och identitet rubbats är kärnan i den ät-

störningsproblematik som utvecklar det självdestruktiva mönster som kännetecknar anorexia 

nervosa. Det innebär att patienten mentalt avgränsar sitt själv och ser till att ha kontrollen 

över denna gräns. Terapeuterna beskriver gränsen som överskridits och sina reaktionen på 

mötet med den anorektiska patientens självbild. ’Matmonstret’ kan uppträda som en del av 

patientens självbild. En terapeut valde att externalisera ’matmonstret’, lägga ut objektet, 

benämna och förgöra det, medan en annan fann att patienten inledningsvis ville tala om mat 

och föra matdagbok, men att detta snart avtog till förmån för andra samtalsämnen. 
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Terapeuterna betonar vikten av att respektera det stadium i vilket patienten befinner sig och  

att respektera självbilden i förändring. Låg självkänsla och grandiositet eller askes och 

glupskhet för en kamp och verklighetsanpassningen kan inte forceras.  

 

Enligt Sandler och Rosenblatt (1962) formas självbilden genom patientens interaktion med 

signifikanta andra. Dessa representationer är också de kroppsrepresentationer som individen 

medvetet eller omedvetet kommer att känna och erfara under sitt liv. 

 

Terapeuterna bekräftar den anorektiska patientens negativ självbild där perception och själv-

uppfattning kan vara mycket orealistisk och närmar sig psykotik nivå. Självbilden ger signal 

om individens skörhet och i vad mån patienten tolererar hjälp.  De hänvisar samtidigt till 

Philips & Holmqvist (2008) som menar att den terapeutiska relationens gemensamma ut-

forskande av omedvetet material blir en betydelsefull kurativa faktor. Psykologisk insikt kan 

leda till beteendeförändring och beteendeförändring till förändrad självbild.  

 

Studien visar att förändringen av den egna självbilden kan vara en smärtsam process ef-

tersom den kan upplevas som hot om identitetsförlust, som skulle kunna utgöra hinder för att 

våga lämna symtomet. Terapeuterna kan i hållandet och i härbärgerandeprocessen hjälpa 

patienten att finna vägen till en självbild som är möjlig för honom eller henne att integrera.  

 

7.2.2   Den psykoterapeutiska relationens betydelse  

Resultatet visar att den terapeutiska relationen i sig, interaktionen patient/terapeut är den 

mest verksamma faktorn i behandlingen av anorexia nervosa. Ytterligare två verksamma 

faktorer i den psykoterapeutiska relationen är att kunna stå emot attacker och avvisanden.  

 

Intervjuresultatet visar att det terapeutiska förhållningssättet och flera faktorer som terapeu-

terna finner verksamma vid behandling av anorexia nervosa även gäller för andra diagnoser 

och för andra psykodynamiska och psykoterapeutiska processer. Samtidigt betonar terapeu-

terna, liksom också Williams et al. (2010) hävdar, att den terapeutiska processen med 

anorexipatienter, jämfört med andra patientgrupper, kräver än större precision när det gäller 

ramar, än mer tid, engagemang, tålamod, konsekvens och mod. För möjliggöra behandling 

fordras krävs ett alliansbygge som ständigt måste omprövas.  

 

Terapeuterna betonar att anorexia nervosa är en svårbehandlad sjukdom. Det krävs klinisk 

samlad erfarenhet, teoretiska kunskaper om psykoterapi och kunskap om de komplexa or-

sakssambanden. Eventuell underliggande somatisk sjukdom måste utredas, vilket bekräftas 

av Råstam Bergström et al. (1995), Ahrén-Moonga, (2009), Clinton & Norring (2009). 

 

Ett analytiskt arbetssätt kännetecknande för den hållande och närvarande terapeuten framträ-

der i intervjusamtalen och förmedlar bilden av en terapeut med stor ödmjukhet inför sin 

uppgift. Kunskapen om den tidiga relationens betydelse är väsentlig. Bruch (1963-64, 1980), 

Williams et al. ( 2010) och Winnicott (1965, 1981, 1993) bekräftar detta. 

 

Terapeuterna menar att den psykoterapeutiska relationen kan ses som en form av anknytning 

och hänvisar till Williams (1997) teorier om projektioner och barnets inre värld. De betonar  

den psykodynamiska relationens kurativa betydelse och värdet av att  använda egna känslor 

och reaktioner för att förstå patienten och stärka den terapeutiska processen.  
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Sandell (2008) visar att den terapeutiska relationen förutom komponenter av överföring och 

allians har en ’reell’ relation. Intersubjektiviteten och empatin är centrala begrepp i den 

terapeutiska relationen och den dynamiska funktionen i den psykodynamiska terapin kan 

erbjuda en kompensation för bristande emotionell kontakt tidigare i livet. Enligt Sandell 

innehåller relationen allians, empati, tillit, överföring/motöverföring i en psykoterapiprocess 

där iscensättningen kan förväntas leda till att patienten lyckas lösgöra sig från tvångsmässigt 

beroende genom självkännedom och eget reflekterande, vilket är ett emancipatoriskt mål. 

  

7.2.2.1   Allians 

Kanske är det, som en terapeut uttrycker det, just i ’avvisandet’, när man som terapeut lyckas 

stå emot all projektiv identifikation man får på sig och ser det som en del av terapiprocessen 

– ett led i en nödvändig läkning - som en allians kan komma till stånd. Kanske är det som 

Williams et al (2010) understryker, att ett läkande är möjligt endast om det finns ett flöde av 

givande och tagande mellan patient och terapeut.  

 

Terapeuterna menar att arbete med en anorexipatienter kräver extrem tydlighet och konse-

kvens i ramfrågor, men även stor flexibilitet. Alliansen blir den verksamma och hållande 

faktorn och förutsättningen för att ett aktivt arbete ska kunna inledas och för att patienten ska 

förstå att ”jag kan förstöra och ändå vara kvar”.  

 

Sandell (2008) bekräftar terapeuternas betoning av alliansens betydelse för tillit, process och 

kommunikation liksom dess inverkan på själva terapin. Han menar också att alliansen tycks 

påverkas av både negativa och positiva effekter i terapin.  

 

Resultatet i studien visar att en av de mest verksamma faktorerna för alliansen i mötet med 

den anorektiska patienten är tilltron till den psykoterapeutiska ramens yttre och inre hållande 

dvs. det psykodynamiska förhållningssättet med dess empati, respekt och följsamhet. 

 

7.2.2.2.  Att överbrygga hinder för allians 

Terapeuterna menar att sårbarheten i hållandet är större för en patientgrupp som oftare än 

andra saknar nära eller djupa relationer. Det emotionella förhållningssättet sätts på prov 

eftersom läkningen sker i den dynamiska relationen. De hänvisar till det försvarssystem 

Williams (1997) beskriver som ’no-entry’ defence, ett försvar som kan innehålla cykler av 

generationers omedvetna och obearbetade trauman och där patienter varit mottagare eller 

projektionskärl för outhärdliga projektioner.  

 

I studiens resultat framgår att terapeuterna finner de mest verksamma faktorerna vara när 

patienten når en nivå där han eller hon vågar attackera terapeuten och får uppleva att tera-

peuten överlever attacken. Williams (1997) teorier om avvisande och ’no-entry’ system 

verkar tillämpas. 

 

 ’No-entry’ defence betecknar ett försvarsmönster som observerats hos små barn, ett för-

svarssystem av upprepande och expanderande karaktär, som tillbakavisar varje form av 

inflöde, inte enbart av föda.  
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7.2.2.3 Terapi  

Terapeuterna menar att den terapeutiska relationen utgör en verksam faktor och den vänd-

punkt som gör det möjligt för patienten att försonas med sin självbild och lämna symtomet 

bakom sig. Att bli använd som objekt kräver att terapin verkar i en respektfull och tillåtande 

ömsesidighet. Behandlingen är beroende av tillit i en process där det mesta sker i överföring 

och motöverföring. Psykodynamisk psykoterapi fokuserar inte i första hand på symtomredu-

cering utan strävar mot att nå patientens inre rum och inre konflikter. Kontrollen över den 

inre världen och objekten är viktigare än den externa interpersonella världen. 

 

Bakom symtomen finns försök till frigörelse från en inre föräldraauktoritet, menar terapeu-

terna, en tonårsrevolt som när den än kommer (Hofsten 2009), kan ses som en frigörelsepro-

cess som flyttas över till behandlingsrummet.  
 

Patienten behöver symtomet och kommer att behöva det under obestämd tid, menar terapeu-

terna. Långsiktigheten i terapin är essentiell för en bestående läkning, liksom att patienten får 

möjlighet att förfoga över det terapeutiska slutet eftersom separationen i sig är mycket tera-

peutisk. Enligt terapeuterna är terapi med anorexipatienter att ständigt skifta fokus, se det 

paradoxala som det normala tillstånd och, som forskningen hävdar, inte låsa sig vid den egen 

terapiformen (Philips & Holmqvist, 2008; Sandell 2004, 2011). Varje patient behöver ett 

”multifaktoriellt” förhållningssätt (Råstam Bergström et al.,1995; Clinton & Norring, 2009).  

  

När det gäller de inre objekten åberopar terapeuterna bland andra Lawrence (2001) som 

menar att ätstörningssymtom har funktionen att skapa kontroll över de inre föräldrarna, likt 

Kleins bild av ett maniskt försvar. Lawrence liknar den anorektiska patientens inre värld vid 

en fantasivärld där det saknas objekt, ett tillstånd där föräldrarna som par inte längre existe-

rar. Graden av mordisk attack på det inre föräldraparet bestämmer såväl sjukdomens allvar 

som patientens förmåga att ta till sig behandlingen. Hofsten (2009) menar att den omedvetna 

skuld som detta skapar och rädslan för att föräldraobjekten ska förloras, är den outhärdliga 

ångest som anorexia nervosa symtomet är ett försvar mot. Igra (2002) anser att de primära 

objekten är mycket stabila och oföränderliga, att det omedvetet finns ett samband mellan 

objekten och rädslan för och längtan efter dem. Det är ett samband som tagit sig uttryck i 

försök att skada, omforma och kontrollera den egna kroppen.  

 

I studiens resultat betonar terapeuterna det meningsfulla i att barnet/patienten efter hand kan 

attackera modern/terapeuten och att båda parter upplever värdet av att hon finns kvar. Tera-

peuten får möjlighet att hjälpa patienten symbolisera och erövra den egna fantasin. Subjektet 

kan därmed ”använda det objekt som har överlevt” (Winnicott, 1981). Det korresponderar 

mot Winnicotts beskrivning av psykoanalysens syfte som är att ta hand om individens liv, 

försvar och växande (Winnicott, 1965).   

 

Resultatet bekräftar att en verksam faktor och ett viktigt mål för psykoterapin är att komma 

vidare till ett lekutrymme där symboliseringen kan äga rum. Det innebär att patienten vågar 

se sig själv mer förenklat, se att man har både ont och gott inom sig och att objektet inte 

behöver vara antingen idealiserat eller nedvärderat. Subjektet kan införliva det som är gott 

med sig själv och den omnipotenta idealiseringen får så småningom mindre proportioner. 

 

Winnicotts (1981, s. 70, 92) tes att  ”psykoterapi sker i det område där två lekområden 

sammanfaller, terapeutens och patientens” får ett tydligt innehåll. 
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7.3 Slutsatser 

Slutsatsen är att den mest verksamma faktorn är den terapeutiska relationen i sig, att stå emot 

patientens projektioner och attacker samt stödja patienten i det psykiska sammanbrottet.  

 

Det terapeuterna finner mest verksamt rör interaktionen mellan patient och terapeut, allians, 

att överbrygga hinder för allians, att i överföring och motöverföring hantera avvisanden och 

att bli använd som objekt och att få till stånd en individuationsutvecklig. Väsentligt är att 

patienten vågar börja attackera och får erfara att han eller hon inte förstört relationen eller 

objektet med sin ilska eller sitt avvisande. Rädslan för den egna destruktiviteten har hittills 

varit så stark att patienten inte vågat riskera objektets kärlek. 

 

Kommunikation är en verksam faktor på flera sätt. Symtomet anorexia nervosa kan sägas 

vara kommunikation. Kroppen är en kommunikation som vill meddela något. Den som vill 

kommunicera måste hitta ett språk och söka bakom symtomet. Kommunikationen mellan 

patient och terapeut sker i en dynamisk process. Kommunikationen är förutsättning för den 

katharsis och den vändpunkt som terapin kan innebära och som kan leda till ökad autonomi, 

acceptans, integration och tillfrisknande. 

  

7.4 Förslag till fortsatt forskning  

Värdefullt skulle vara att intervjua manliga och kvinnliga patienter för att få deras syn på 

verksamma faktorer samt på psykoterapisituationen.  

 

Långtidsuppföljning av anorexia nervosa patienter skulle kunna tillföra stor kunskap. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 

1. Vad innebär ätstörning för dig i din roll som psykodynamisk terapeut?  

2. Vad är det som gjort att du kommit att intressera dig för anorexia nervosa? 

3. Vilka är dina tankar kring orsaken till anorexia nervosa? 

4. Hur vill du beskriva förhållningssätt och ramar i det psykodynamiska arbetet? 

5. Hur reagerar du som psykoterapeut på patientens självbild, som kanske förändras under 

terapins gång, och vilka konsekvenser har det för det psykoterapeutiska arbetet? 

6. Hur reagerar du på patientens symtom, och vilka konsekvenser har det för det psykotera-

peutiska arbetet? 

7. Vilken betydelse har tidsaspekten för det psykodynamiska arbetet?  

8. Finns det någon faktor som väger tyngre när det gäller att nå ett verksamt resultat/lyckas 

med det terapeutiskt arbete med en anorektisk patient? 

9. Finns det något du anser angeläget att forska vidare kring när det gäller anorexia ner-

vosa? 

10. Är det nu något jag inte frågat om, som du tycker skulle tillföra den här uppsatsen något? 

 

Vilka är de verksamma faktorerna i psykodynamisk psykoterapi vid behandlingen av pa-

tienter med diagnosen anorexia nervosa?  
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Bilaga 2 Skriftligt medgivande 

Deltagandet i undersökningen är frivillig och du kan avstå från deltagandet när som helst 

under studiens genomförande. Inkommet material kommer att behandlas konfidentiellt och 

förstöras efter godkänd examination. Ingen kommer att kunna identifieras i samband med 

rapporteringen. 

Jag medverkar i en intervju som spelas in och tillåter att materialet får användas som un-

derlag till den uppsats som kommer att handla om ätstörningen anorexia nervosa och den 

psykodynamiska psykoterapeutens arbete med patienter med denna problematik. 

Jag ger min tillåtelse att under studiens gång bli kontaktad om eventuella klargöranden eller 

kompletteringar behöver göras.    

 

……………………………… …………………………. 

Underskrift deltagare Datum 

 

……………………………… ………………………...... 

Underskrift intervjuare Datum 

Lena Åström 

073 731 88 75 

astrom.l@gmail.com   

 

Handledare: Björn Elwin, prefekt 

S:t Lukas Utbildningsinstitut 

Ersta Sköndals Högskola 

bjorn.elwin@esh.se 
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Bilaga 3 DSM-IV Anorexia nervosa 

A  Vägrar hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för sin ålder och längd (t ex 

viktnedgång som leder till att kroppsvikten konstant är mindre än 85% av den förväntade). 

 

B  Personen har en intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, trots att han eller hon är 

underviktig.  

 

C  Störd kroppsupplevelse avseende vikt eller form, självkänslan överdrivet påverkad av 

kroppsvikt eller form, eller förnekar allvaret i den låga kroppsvikten. 

 

D  Amenorré hos menstruerande kvinnor, dvs. minst tre på varandra följande menstruationer 

uteblir. (En kvinnas menstruation anses ha upphört om hon endast menstruerar till följd av 

hormonbehandling, t ex med östrogen. ) 

 

Specificera typ: 

med enbart självsvält: under den aktuella episoden av anorexia nervosa har personen inte 

regelmässigt hetsätit eller ägnat sig åt självrensande åtgärder (dvs. självframkallande kräk-

ningar eller missbruk av laxermedel, diuretika eller lavemang) 

 

med hetsätning/självrensning: under den aktuella episoden av anorexia nervosa har perso-

nen regelmässigt hetsätit eller ägnat sig åt självrensande åtgärder (dvs. självframkallande 

kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika eller lavemang)  

 

 

 


